
MÓWIENIE – B2  (PRACA) 

 

1. Zgadnij, kim jestem z zawodu? 

 Poniższe ćwiczenie można przeprowadzić zarówno w grupie, jak i w parach. 

Ma formę wywiadu. Jeden ze studentów losuje dla siebie karteczkę z nazwą 

zawodu, lub sam wymyśla kim chciałby być. Następnie pozostali studenci zadają 

mu pytania i na podstawie udzielanych odpowiedzi próbują odgadnąć, w jaką rolę 

wcieliła się wybrana osoba z grupy. Zadanie można powtarzać wielokrotnie, w 

zależności od liczby studentów w grupie. 

  

PROPONOWANE ZAWODY: 

 

CHIRURG 

KIEROWCA 

MIEJSKIEGO 

AUTOBUSU 

 

GOSPODYNI 

DOMOWA 

  

MALARZ / 

MALARKA 

 

PRZEDSIĘBIORCA 

 

SĘDZIA 

 

 

NAUCZYCIEL / 

NAUCZYCIELKA 

 

PIELĘGNIARKA 

 

DYREKTOR 

FINANSOWY 

 

REŻYSER 

 

 

PYTANIA: 

 

1. Czy to może być praca na własny rachunek? 

2. Czy kogoś zatrudniasz? 

3. Co utrudnia Ci Twoja praca? 

4. Co ułatwia Ci Twoja praca? 

5. Jakie wykształcenie i doświadczenie jest potrzebne, żeby pracować na 

Twoim stanowisku? 

6. Czy możesz pracować w nienormowanym czasie pracy? 

7. Czy musisz zostawać po godzinach? 

8. Czym zajmujesz się w pracy? 

9. Jaka jest wysokość Twojego wynagrodzenia? 

10. Do czego zachęca Cię Twoja praca? 

11. Do czego Cię zniechęca Twoja praca? 



12. Na co pozwala Ci Twoja praca? 

13. Czy ta praca wymaga dużej odpowiedzialności? 

14. Jakie są wady i zalety pracy na Twoim stanowisku? 

15. Co dla Ciebie jest ważne w tej pracy? 

16. Jak powinieneś/powinnaś ubierać się do pracy? 

17. Czy wykonując swoją pracę masz częsty kontakt z ludźmi? 

 

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna. 

 

 To zadanie najlepiej przeprowadzić w parach. Jeden ze studentów ubiega 

się o przyjęcie do pracy, a drugi jest np. dyrektorem tej firmy, instytucji itp. 

Studenci mogą sami wymyślić zawody, albo wybrać spośród propozycji z 

poprzedniego ćwiczenia. Po zakończeniu rozmowy studenci zamieniają się rolami. 

 

PYTANIA: 

 

1. Jaki jest Pana/Pani największy sukces zawodowy? 

2. Ile Pan chciałby / Pani chciałaby zarabiać? 

3. Co by Pan/ Pani zrobił/ gdyby za miesiąc dostał Pan/dostała Pani propozycję 

nowej pracy? 

4. Od kiedy mógłby Pan / mogłaby Pani podjąć pracę? 

5. Czym się Pan / Pani zajmuje w wolnym czasie? 

6. Jaka forma pracy bardziej Panu/Pani odpowiada: w zespole czy samemu? 

7. W jaki sposób planuje Pan/Pani dzień pracy, obowiązki..? 

8. Co dla Pana / Pani jest ważne w pracy, a co jest nieistotne? 

9. W jaki sposób radzi sobie Pan/Pani z trudnościami? Proszę podać jakieś 

przykłady. 

10. Jakie ma Pan / Pani oczekiwania wobec nowej pracy, dyrektora, 

współpracowników? 

11. Jakie ma Pan / Pani priorytety w pracy? 

12. Co Pana/Panią motywuje do lepszej pracy? 

13. Proszę opowiedzieć o swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. 



14. Czy posiada Pan/Pani jakieś dodatkowe kwalifikacje? Czy kończył Pan / 

kończyła Pani kursy specjalistyczne, itp.? 

15. Czy ma Pan / Pani jakieś pytania? 

 

 

 


